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Este ano aconteceram impor-
tantes manifestações que mobiliza-
ram a população não apenas de Vi-
çosa como também de todo país. Um 
exemplo disso foi o levante contra o 
mineroduto da Ferrous.

Ainda que algumas delas não 
tenham alcançado os objetivos que 
buscavam, os efeitos  que essas or-
ganizações desencadeiam em um 
indivíduo acabam sendo muito mais 
amplos.

Além disso, as formas de mani-
festação e associações entre os indi-
víduos podem se adequar a medida 
que novas ferramentas surgem com 
o decorrer dos anos.

Saiba quais são os efeitos das 
sociedades civis organizadas tanto 
individualmente quanto na socieda-
de, suas características e as mudan-
ças que elas sofreram no decorrer 
dos anos.

PESQUISA

Equipe do Café Filosófico pro-
move levantamento das atividades 
culturais em Viçosa desde os anos 
80. Saiba quais foram os resulta-
dos preliminares e o futuro da pes-
quisa.

SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA
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Apesar da expressão “fazer gre-
ve” ter surgido no século XIX, ape-
nas no século XX a greve se tornou 
um instrumento legal de negociação 
da classe trabalhadora.

No século XXI, mais especifica-
mente em 2012, esse instrumento foi 
utilizado pelos docentes dos institu-
tos federeais de ensino superior, que 

buscavam a valorização da profissão 
de professor reinvindicando a rees-
truturação do plano de carreira.

A greve mais longa da educação 
brasileira não atingiu os resultados 
esperados, mas conseguiu outros 
que vão além do que os grevistas 
buscavam.

A EVOLUÇÃO DA GREVE
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ENTREVISTA

Em bate papo, Andrea Bergallo, 
professora de Dança da UFV, fala 
sobre o espaço que a dança vem 
ocupando, tanto na cidade quanto 
na universidade, e sobre os desa-
fios enfrentados pelos profissio-
nais da área.
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RESENHA

A Tropicália, movimento que en-
globou diversos segmentos artísti-
cos e marcou a cultura e história 
brasileiras, completa 45 anos em 
2012. Saiba mais sobre o cenário 
musical desse período.
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ENSAIO FOTOGRÁFICO

Em comunhão com o tema debati-
do nesta edição, o informativo traz 
um ensaio com fotos de alguns 
movimentos que tiveram grande 
repercussão e aconteceram este 
ano na cidade.
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População de Viçosa no “Levante pelas águas e contra o mineroduto da Ferrous”
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A equipe do projeto Café Filo-
sófico realizou - entre os meses de 
junho e setembro de 2012 - um le-
vantamento das atividades culturais 
promovidas na cidade de Viçosa 
desde meados dos anos 80. A base 
da pesquisa foram relatórios da Di-
visão de Assuntos Culturais (DAC) 
e o acervo disponível para pesquisa 
do jornal Folha da Mata. A necessi-
dade de produzir um diagnóstico da 
produção cultural de Viçosa emergiu 
em comunhão com o amadureci-
mento do Café Filosófico. Para nós 
essa pesquisa poderia representar 
um norteador das nossas atividades 
enquanto um projeto que tem como 
um de seus pilares a integração entre 
arte e cultura. Uma vez alcançado 
o público acadêmico e igualmen-
te a população viçosense, estar em 
contato com a produção cultural da 
cidade também se mostrou indispen-
sável.

RESULTADO PARCIAL  
Como resultado preliminar da 

pesquisa foi possível notar o des-
taque de alguns responsáveis pela 
organização e apoio a iniciativas 
culturais nos últimos anos na cida-
de de Viçosa, dentre eles, estive-
ram: a ONG Humanizarte, Núcleo 
Arte e Dança, o projeto TIM Arte 
e Educação, a Divisão de Assuntos 

Culturais da UFV, a Casa da Mãe 
Jeane e o Centro Experimental pro-
jeto da Casa da Cultura. Além disso, 
tivemos uma visão ampla de outros 
personagens que se mobilizaram e 
ainda mobilizam o cenário cultural 
de Viçosa, como bandas de músi-
ca, tanto no centro como na perife-
ria do Município, assim como gru-
pos de capoeira, teatro, dança e etc.

   A Borra
João D

alla

Equipe do projeto Café Filosófico fazendo o levantamento de dados no acervo do jornal Folha da Mata

Pesquisa pretende levantar diagnóstico cultural de Viçosa 

Ana Paula Guedes
Bruno Leite

Luan Rodrigues
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Em nova etapa, a pesquisa será direcionada para análise dos movimentos culturais 

João D
alla

Estudantes de Ciências Sociais/UFV



Curioso olhar para a história do Brasil e constatar que malgrado o pessi-
mismo do presente, o país melhorou. Ainda que os noticiários sejam pródigos 
em nos causar desânimo, nossa realidade pensada no longo prazo é alvissarei-
ra. Talvez porque a história da qual somos contemporâneos reaja, em maior 
ou menor grau, ao que dizemos e fazemos. Como uma espécie de “profecia 
que se autocumpre” ao contrário, nosso entendimento e nossas decisões sobre 
os percalços enfrentados no curto prazo, encerram ações, reações e transações 
no futuro. Decorre daí, precisamente, a necessidade de continuar dizendo e 
fazendo, mesmo que a história por nós construída não seja lá muito previsível. 
As formas de fazê-lo são muitas. Seus conteúdos, ainda mais vastos. Contudo, 
dilemas não precisam ser sempre fáusticos. Escolhas podem ser operadas, 
com idas, vindas e conseqüências que forcem o curso dos acontecimentos 
com ou sem sucesso. O Café Expresso manifesta, de alguma forma, essa ten-
tativa de dizer e fazer, sobretudo porque olha para o tempo presente sem re-
ceio de condená-lo, sem receio de escolher. Por certo na esperança de que tal 
exercício agregue mais do que os desânimos imediatos, colaborando para que 
no tempo futuro essa curiosa soma com resultado positivo se consolide.

Barista

ExpedienteEstes grupos se mostram liderados 
por grandes interlocutores da vida 
social com a vida cultural em vários 
espaços de Viçosa e região. Também 
levamos em conta o Curso de Dança 
da UFV, que tem um papel impor-
tante na organização de eventos e 
espaços culturais pelo território vi-
çosence.

FUTURO DA PESQUISA
Como próximo passo da pes-

quisa, nosso objetivo é entrar em 
contato com esses e outros grupos, 
organizações e entidades que ge-
renciam eventos culturais na região, 
objetivando assim, para além de um 
diagnóstico cultural, uma análise 
dos movimentos culturais da cidade.

OBSERVAÇÕES
Com a pesquisa no acervo do 

jornal Folha Mata, observou-se que 
na década de 1980 houve uma maior 
preponderância de atividades cultu-
rais organizadas por grupos acadê-
micos nos bairros da cidade. Porém, 
na última década essas atividades se 
mostraram mais concentradas dentro 
da universidade. Vale ressaltar que 

os projetos do Centro Experimental, 
TIM Arte e Educação, ONG Huma-
nizarte e a Núcleo Arte e Dança, es-
tabelecem uma relação de parceria 
com escolas públicas da região, pro-
movendo ações envolvendo música, 
arte, dança e literatura voltadas para 
jovens viçosenses.

Percebeu-se também a utiliza-
ção da Praça Silviano Brandão para 
a promoção de atividades culturais, 
abertas ao público em geral. No que 
concerne à apresentação de peças 
teatrais, mostras de cinema e saraus 
literários, a preponderância da uni-
versidade como sede desses eventos 
foi notável. Parece-nos, numa pri-
meira análise, que há uma carência 
de eventos culturais no município, 
voltados para o público viçosense. 

Com esses pontos em mente, e 
utilizando o mapeamento já levan-
tado, pretende-se dar continuidade 
a pesquisa, chegando a uma análise 
aprofundada desse e de outros ques-
tionamentos que serão apresentados 
num diagnóstico a respeito da cena 
cultural da cidade de Viçosa de ou-
trora, de hoje e suas perspectivas fu-
turas.

Editorial

   A Borra

Este informativo cultural faz parte do 
projeto de Extensão produzido por alunos 
e professores dos Departamentos de Ci-
nências Sociais e Jornalismo da Univer-
sidade Federal de Viçosa. O projeto está 
registrado na Pró-Reitoria de Extensão, 
sob o número PRJ-033/2012.
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Ainda que a ausência de uma 
política cultural consistente em Vi-
çosa seja evidente, é fácil observar 
o espaço que a dança vem ocupando 
na cidade. A realização frequente de 
espetáculos diversificados, a vinda 
de companhias de destaque e a cres-
cente projeção do Grupo Êxtase no 
cenário nacional, são alguns indícios 
de que a arte tem um espaço especial 
em Viçosa, que vem se consolidando 
com mais energia desde a criação do 
curso de Dança na UFV, em 2001.

Inspirados pelos recentes even-
tos realizados em nossa cidade, a 
equipe do Café Filosófico conver-
sou com Andrea Bergallo Snizek. 
Depois de morar 26 anos no Rio de 
Janeiro e passar por experiências di-
versas nos estudos, pesquisa e cria-
ção em Dança - Andrea fez mestrado 
na Gama Filho, e foi professora na 
UFRJ e na conceituada Escola de 
Dança Angel Vianna - a professora 
do curso de Dança da UFV afirma 
que já não pertence a lugar nenhum! 
Por outro lado, há quase 3 anos em 
Viçosa, têm criado laços com a ci-
dade, que ela diz adorar desde sua 
chegada. Entre este “enraizamento” 
e a necessidade de invenção, Andrea 
se mostra aberta a criar novos passos 
para sua vida e nos revela sua per-
cepção sobre tais desafios. Confira.

Café Filosófico: Como você vê o 
lugar da dança e da arte em geral 
dentro da universidade?
Andréa Bergallo Snizek: A dança 
é a última das artes a ser legitimada 
dentro do universo acadêmico. Eu 
acho que há uma questão bastante 
confusa em relação à dança, corpo, 
festa, comemoração, ritual, cultural, 
popular. É uma questão de entendi-
mento da dança que é muito mais 

complexo do que isso, é esse corpo e 
é através dele que a gente entende e 
se relaciona com o mundo. Enquan-
to a gente não tiver esse entendimen-
to nós vamos permanecer como um 
entretenimento. Isso acontece em 
todos os lugares, não só em Viçosa.

CF: Existe um campo de disputa 
em relação à burocracia na qual 
você tem que se enquadrar. Você 
está dentro da universidade. Você 
fica num híbrido da arte com a ci-
ência e você é cobrada, às vezes, 
com léxicos, com os instrumentos 
que não te entendem. Como você 
percebe isso?
ABS: Eu já entendi que a minha 
área aqui é a de extensão. Enquan-
to a gente estiver produzindo coisas 
que não venham para cá, não inte-
ressa. Por exemplo, a apresentação 
do Grupo Êxtase entre as apresenta-
ções da Ana Botafogo - no Seminá-
rio Argumentos do Corpo - foi uma 
estratégia. Senão as pessoas não 
nem saberiam que existe o grupo 
Êxtase. Uma coisa que a gente dis-
cute muito é que a gente lida dentro 
da universidade como se o mercado 
não existisse. Então você fica com 

aquele monte de aluno lá que vai dar 
aula onde? Na escolinha? Não tem 
dança em todas as escolas. E quem 
vai ser coreógrafo? É mercado. A 
universidade é mercado. A gente faz 
concurso, a gente tem que cumprir 
tais requisitos, a gente tem que man-
ter pontuação, tem que conseguir di-
nheiro. Como é que você consegue 
isso? É mercado de trabalho. E eu 
não acho que seja só para o artista, é 
para todo mundo. Como é que você 
vai produzir novas idéias se você 
não tem liberdade de inventar?

CF: E o que você acha do cenário 
cultural da cidade?
ABS: Eu acho muito pobre. Eu fiz 
muita turnê pelo interior do Nordeste 
e a gente levava uns trabalhos super 
bacanas, com muita licença poética, 
não tinha linearidade. E eu ficava 
com medo de não dar certo, mas era 
surpreendente. Eu acho que a gente 
subestima. Essa diferença é imposta 
por quem está do lado de dentro, e 
eu me incluo nisso. É  como se a 
gente pudesse entender e discutir 
arte e a comunidade não. Esse dis-
tanciamento somos nós mesmos que 
fazemos.

Luciana A
ndrade

  Dedim de prosa
Entrevista sobre Arte e Cultura

Andrea Bergallo fala sobre os desafios da dança em Viçosa
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Andrea Bergallo e os membros do CF: Diogo Tourino, Isabella Freitas e Daniela Alves

Equipe do Café Filosófico



CF: Normalmente a universidade 
forma pessoas que vão embora da-
qui. A crítica é a de que há uma 
possibilidade de profissionalização 
da cidade que vai embora. Como 
você vê essa relação na dança?
ABS: Isso é desesperador. O meu 
braço direito, que foi meu aluno, está 
agora na Disney. Ele fez todos os se-
minários comigo aqui e foi embora. 
Ele é um bailarino maravilhoso. Eu 
tenho muita preocupação em relação 
a isso. Primeiro, esse exagero de es-
tágios. Com relação ao mercado, ao 
ensino fundamental e médio, as es-
colas não se preocupam em contratar 
o professor porque a gente oferece 
muitos estágios. Sai mais em conta 
para a escola. Tem muito mercado 
de trabalho, mas esse mercado está 
forjado. As escolas e as instituições 
se servem do estagiário. Se a gente 
tirar os estágios essas escolas vão pa-
gar um profissional? Eu não sei. Eu 
vejo que esse espaço é meio difícil. 
A gente faz muito evento. Todo mês 
tem alguma coisa. Isso eu também 
acho delicado. A comunidade pode 
entender que essa produção não é de 
venda. Se a gente for vender ele não 
vai ser contratado.  Nós temos que 
ter uma atenção especial sobre qual 
é o entendimento que a universidade 
tem sobre o curso de dança e o todo 
da comunidade de Viçosa.

CF: Diferente de outros ramos de 
atuação, a relação entre o artista 
e a comunidade 
ainda é baseada 
no evento gratui-
to. É como se o 
artista ainda não 
estivesse autori-
zado a produzir 
para vender?
ABS: Exatamen-
te. É um lugar super complicado. 
Às vezes eu digo: “Gente, se vocês 
fossem fazer uma audição isso não 
ia passar. Eu sinto muito.” Tem mui-

tas pessoas tentando uma vaga. A 
universidade nos dá uma idéia equi-
vocada, porque o pessoal apresenta 
um trabalho no Fernando Sabino, 
que tem uma super estrutura, e eles 
ficam pensando que vai dar. Mas 
não vai. Existe uma pesquisa mos-
trando como ficam distribuídos os 
recursos para os projetos artísticos. 
O que pesa nos projetos de arte são 
as iniciativas sociais. Esse é o nosso 
grande engodo, porque a gente fica 
trabalhando em troca de migalha. A 
produção de conhecimento, de es-
tética, de novas linguagens não é o 
mais importante. O mais importante 
é se você está ajudando a comuni-
dade carente. Isso ainda influencia 
muito os trabalhos de arte.

CF: O problema é que isso dire-
ciona a produção do conhecimen-
to. Você só ganha a verba se você 
fizer “isso”.
ABS: Que é a tal da contrapartida. 
Por que contrapartida se você ganha 
um financiamento? Se o seu projeto 
é importante então você não preci-
sa ter contrapartida. Por que eu te-
nho que pagar extra pela taxa que eu 
estou recebendo? Se eu conseguir 
aumentar em pelo menos 10% a fre-
qüência de público em um espetá-
culo isso já é muito. Eu não preciso 
fazer o ingresso a 1 kg de alimento 
não perecível.

CF: Vimos, numa reunião do fó-
rum de cultura, 
algo que nos cha-
mou a atenção. Ali 
nós temos diferen-
tes e conflitantes 
concepções de cul-
tura. Isso vai da 
cultura popular à 
cultura erudita na 

linha: “Cultura é isso! Cultura é 
aquilo!”. Como você vê isso?
ABS: Seria muita presunção da mi-
nha parte achar que eu poderia falar 

de uma forma confortável sobre isso. 
Mas eu também tenho essa mesma 
impressão que vocês. Tem gente que 
acha que só é cultura quando é po-
pular. Eu sou uma pessoa que é eru-
dita no sentido do pensamento con-
temporâneo. Eu gosto de pesquisa 
mesmo, então eu me sinto excluída. 
Eu acho que essa questão toda sobre 
qual é o caminho tem que ser revista. 
Essa discussão está preconceituosa. 
Se for para ver e se discutir a dança 
contemporânea então é para se ver de 
tudo. Tive uma certa decepção quan-
to ao andamento daquelas reuniões. 
Às vezes predomina a ideia de que 
cultura é folclore. São as saias roda-
das de chita. Eu falo para o pessoal: 
“Desapega e vamos criar uma licen-
ça poética em cima dessa idéia.” Isso 
é importante pra você continuar com 
a sua bandeira em relação às outras 
pessoas e não continuar com a ban-
deira anterior. Eu acho que é muito 
confusa essa idéia. A gente tem que 
chamar todo mundo para discutir o 
que é um produtor, quais são as leis, 
o quê que funciona, o que dá certo, 
o que não funciona e seguir com o 
fórum. O fórum é um espaço para as 
pessoas se encontrarem. A gente tem 
que pensar isso para as pessoas não 
irem embora, para as pessoas trabal-
harem aqui e com produção de qual-
idade. Eu falo que eu gosto de ve-
ludo. Poderia ser linho, mas eu gosto 
de veludo. Eu não me contento com 
os restos. Não me venha com essa 
coisa mambembe porque ninguém 
merece um tratamento mambembe, 
todo mundo merece o que há de mel-
hor. Eu acho que a gente tem essa 
condição, mas existe uma grande 
confusão em relação aos conceitos, 
sobre como as pessoas encaram as 
coisas. Eu não desisti. Enquanto eu 
estiver em Viçosa, essa será a minha 
contribuição. A gente tem que ajudar 
a efetivar as coisas de um jeito mais 
ágil. Senão o conhecimento não vai 
servir para nada.

     Tem muito mer-
cado de trabalho, 
mas esse mercado 

está forjado”

  Dedim de prosa
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A partir da década de 70, a 
sociedade sofreu mudanças com o 
surgimento de novas formas de or-
ganização. Os indivíduos que a in-
tegravam passaram a se reunir em 
grupos que possuíam interesses, ob-
jetivos e valores em comum - como 
associações, ONGs, conselhos, clu-
bes, comunidades religiosas, entre 
outros com propósitos e finalidades 
coletivas -, e deram assim origem as 
sociedades civis organizadas.

Esses grupos - compostos por 

associações secundárias, ou seja, por 
indivíduos que escolhem participar 
voluntariamente deles - reforçam a 
questão da liberdade individual, pois 
seus integrantes têm o poder de es-
colher as associações das quais irão 
participar e ainda de se retirarem de-
las no momento em que desejarem. 
Além disso, as relações de poder 
que estão presentes nesse tipo de 
organização possuem caráter mais 
horizontal, ou seja, não há uma hie-
rarquia entre os membros, mas sim 
uma relação entre iguais.

Mas quais são os efeitos da so-
ciedade civil organizada sobre um 
indivíduo? Segundo Daniela Re-
zende, professora do Departamento 
de Ciências Sociais da Universida-
de Federal de Viçosa (UFV), “esses 
tipos de relações tem alguns efeitos 
que são positivos individualmente e 

também para a sociedade como um 
todo”. Ela acredita que quando al-
guém participa de uma associação 
ou de um movimento social, além 
de aprender como funciona uma 
reunião e o que é uma assembléia, 
o indivíduo também aprende a se 
expressar, a se comportar na coleti-
vidade e ainda tem a oportunidade 
de escutar demandas e opiniões que 
divergem das suas. Nesses grupos, 
ele também aprender a lidar com o 
interesse de outras pessoas e formu-
lar um interesse em comum.

- Essa socialização do indiví-
duo tem efeitos mais amplos, porque 
esse indivíduo aprende a se manifes-
tar, mas ele pode se manifestar não 
apenas naquele grupo. Esses ganhos 
podem ser expressos em outras di-
mensões. Por exemplo, ele aprende 
a falar no espaço onde participa, mas 

  Ebulidor
Antecipando as discussões do “Café Filosófico”

João Dalla

A sociedade civil e suas formas de organização
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A greve dos docentes é um dos exemplos de sociedade civil organizada que gerou manifestações em todo país este ano

Entenda seus efeitos so-
bre os indivíduos e suas 
características desde seu 
surgimento até a ascen-

ção da internet
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isso pode ser um estímulo para que  
ele se apresente na tribuna da Câ-
mara Municipal, ou seja, ele perce-
be que a sua ação individual tem um 
valor importante e um efeito rele-
vante - completa Daniela.

No entanto, nem todas as for-
mas de sociedade civil organizada 
têm efeitos positivos. Podem existir 
associações que não contribuam de 
maneira positiva para o desenvolvi-
mento do indivíduo e da sociedade 
e que não atendam seus interesses 
e suas demandas. Também existem 
organizações em que não vigoram 
princípios democráticos, mas sim 
hierarquia e tratamento desigual dos 
membros. Segundo a professora, “é 
importante também a gente saber 
classificar essas associações”.

Sendo assim, não basta o in-
divíduo se agrupar em associações. 
É essencial que ele saiba distinguir 
seus efeitos e se elas estão, de fato, 
contribuindo positivamente para o 
seu desenvolvimento e para a busca 
de seus objetivos.

Mariane Reghim, estudante 
envolvida em grupos organizados 
que vão desde o movimento estu-

dantil até atividades do Movimento 
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 
(MST) e do Movimento dos Atingi-
dos por Barragens (MAB), diz que o 
que a motiva a participar dessas ini-
ciativas “é acreditar em um mundo 
melhor do que esse e saber que isso 

não vai acontecer sem a mobilização 
das pessoas”.

Sendo assim, as sociedades 
civis podem se organizar para atu-
ar como força política em busca de 
soluções para os conflitos sociais. 
Porém, essas associações não têm 
necessariamente um caráter políti-
co. Para Daniela Rezende, “elas po-
dem ter esse efeito na medida em 
que elas mostram para o indivíduo 
que ele tem a liberdade de participar, 
que a ação dele é importante, que a 
opinião dele é importante... ou seja, 
essas associações acabam servindo 
como uma escola de democracia. 
Mesmo que elas não tenham um 
caráter especificamente político, os 
efeitos delas acabam se ampliando e 
indo além do que os interesses mais 
específicos”.

O orçamento participativo e os 
conselhos gestores de políticas pú-
blicas são alguns exemplos de me-
canismos adotados no Brasil que 
incorporaram essas associações no 
contexto do Estado. No orçamento 
participativo, os indivíduos selecio-
nam representantes que irão delibe-
rar sobre uma parcela do orçamento 
municipal. E nos conselhos gestores 
de políticas públicas, é garantida a 
participação paritária de represen-
tantes do Estado e da sociedade civil.

Recentemente, com a ascensão 
da internet, a sociedade civil ganhou 
uma nova plataforma de organiza-
ção. Esse meio possui ferramentas 
que facilitam o relacionamento entre 
os indivíduos e possibilitam que pes-
soas com interesses em comum - que 
talvez nunca se encontrariam em es-
paço físico - se conheçam e se unam 
em âmbito virtual.

Além disso, a internet também 
permite que haja a mobilização de 
um número mais abrangente de pes-
soas, abre possibilidades para que 
temas - que talvez não teriam tanta 
visibilidade isoladamente - ganhem 
força, e gera uma redução nos cus-

tos, como o de tempo para se des-
locar, que um encontro no espaço 
físico agrega. E são esses custos que 

muitas vezes levam as pessoas a não 
participarem de determinados mo-
vimentos.

No entanto, Daniela ressalta 
que, apesar desse novo meio apre-
sentar uma possibilidade de associa-
ção importante, nem todos tem aces-
so a rede, o que acabaria excluindo 
parte da população. Além disso, 
ela acredita que se deve pensar nos 
outros impactos dessa nova organi-
zação, que vão além da redução de 
custos.

- Se nós pegarmos essas mani-
festações que tem no facebook (...) 
a gente pensa ‘Ah, é interessante, 
porque se eu ponho um evento, eu 
crio uma manifestação, eu mobilizo 
pessoas e dá visibilidade para aquele 
tema’, mas muitas vezes (...) se agru-
pa, vai participar de determinada 
manifestação, mas só como uma 
questão de apoio moral - diz a pro-
fessora.

E Daniela Rezende ainda con-
clui dizendo que “quando a gente 
fala (...) de vida sociativa, ela tem 
origem na idéia de participação, que 
é a idéia de se apresentar, ou seja, 
você está ali, você participa, você se 
manifesta, você expõe suas idéias e 
você rebate”.

  Ebulidor

Você sabia?
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O Diretório Central dos Estu-
dantes (DCE) da UFV existe 
há 78 anos e comemorou, em 
2012, 40 anos  de restauração da 
autonomia estudantil na dire-
ção do órgão. Durante o perío-
do ditadorial, a presidência não 
era exercida pelos estudantes.

Você sabia?

Existem cerca de 45  Associa-
ções de Moradores em Viçosa. 
Essas entidades não possuem 
fins lucrativos e represen-
tam uma comunidade junto 
a outros órgãos. Entre suas 
principais funções está a rein-
vindicação das carências e ne-
cessidades de sua comunidade.



Os professores e a greve 

A greve dos docentes das Ins-
tituições Federais durou 4 meses e 
trouxe à tona o questionamento so-
bre o direito de greve, seus limites, e 
sua legitimidade.

A greve sempre foi a expressão 
de um conflito entre capital e traba-
lho, mesmo no século XIII na Fran-
ça, quando surgiu a expressão grève, 
que significava procurar trabalho, o 
nome estava relacionado à Place de 
la grève (Praça da greve), onde os 
desempregados ficavam de braços 
cruzados e esperavam por trabalho. 
Somente no século XIX a expressão 
faire la greve (fazer greve), apareceu 
pela primeira vez como conhecemos 
hoje, resultante da formação da clas-
se operária na Europa,  que vivia em 
péssimas condições.

A greve surgiu como um instru-
mento coletivo de pressão sobre os 
patrões para melhorar as condições 
gerais de trabalho e remuneração, 
e significa uma ruptura na normali-
dade de trabalho. Historicamente as 
greves foram duramente reprimidas 
com demissões e prisões. Somen-
te no século XX, por insistente luta 
dos trabalhadores, a greve foi consi-
derada um instrumento legal de ne-
gociação da classe trabalhadora. No 
Brasil foi reconhecida como direito 
a partir de 1946. Aqui a primeira 
grande greve ocorreu em 1917 em 
São Paulo e tomou configurações de 
caos social, devido à fortíssima re-
pressão do exército.

Na história recente, as greves 
do final dos anos 70, sobretudo no 
ABC paulista, tiveram um caráter 
inaugural por colocar o movimen-
to grevista como interlocutor dos 
trabalhadores em relação ao capital 
e ao governo, mesmo com o fecha-

mento dos canais de negociação pela 
ditadura militar. Os professores esta-
duais de São Paulo também fizeram 
uma importante greve neste mesmo 
período. Em 1978, a paralisação, 
que durou 24 dias, envolveu cerca 
de 80% da categoria composta por 
180 mil professores e foi organiza-
da por um comando de greve inde-
pendente do sindicato, que, naquele 
momento, estava atrelado ao gover-
no biônico estadual. A greve obteve 
poucos resultados econômicos, mas 
o saldo de mobilização e organiza-
ção da categoria e a publicização da 
greve, mesmo mediante censura, fo-
ram as grandes conquistas.

As formas mais importantes de 
reconhecimento da relevância social 
de uma profissão são a remuneração 
adequada e um plano de carreira sa-
tisfatório e estimulante. A greve dos 
professores do ensino superior fede-
ral, começada em maio de 2012, foi 
impulsionada por uma reivindicação 
antiga por reestruturação do plano 
de carreira. O sindicato nacional dos 
docentes federais de nível superior 
apresentou um plano para o governo 
que foi resultado de ampla discussão 
nas entidades representativas sobre 

como deve ser uma progressão na 
carreira que valorize o trabalho do 
professor, dentro da sua especifi-
cidade de articulação entre ensino, 
pesquisa e extensão. Em se tratando 
de uma ação coletiva em nome de 
interesses de uma categoria de tra-
balhadores, a greve dos professores 
tem sua legitimidade assegurada, 
embora parte da opinião pública es-
teja convencida de que a docência é 
uma tarefa inspirada por um dom e 
por isso não mereça ser vista como 
uma atividade profissional.

O resultado da greve de 2012 
não foi o esperado pelos professores, 
o diálogo com o governo foi limita-
do e os ganhos em termos de plano 
de carreira foram quase nulos. Nosso 
maior ganho foi levar a comunidade 
universitária a debater temas como: 
qual a natureza da profissão do pro-
fessor universitário, quais qualida-
des ele deve ter para ser reconhecido 
profissionalmente e avançar na car-
reira e, principalmente, que univer-
sidade queremos daqui para frente. 
A julgar pelo elevado envolvimento 
das universidades brasileiras nesta 
mobilização, nossa luta foi bem su-
cedida. 

  Cafeteria
Artigo de opinião sobre Sociedade

Daniela Alves
Débora Goulart
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A greve é uma forma legítima de reivindicação por melhores salários e condições de trabalho
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Mineroduto para quem?

  Pilão
Artigo de opinião sobre Política

Ferrous já possui licença 
prévia para a construção 
do mineroduto que po-
derá trazer consequên-

cias indesejadas

O mineroduto é um projeto da 
Ferrous, uma empresa multinacional 
privada composta por capital estran-
geiro - americano, inglês e austra-
liano -, que pretende implantar um 
cano de aproximadamente 65 cm de 
diâmetro que levará minério de ferro 
e água entre as cidades de Congo-
nhas (MG) e Presidente Kennedy 
(ES). Ele atravessará três estados 
brasileiros e passará por 22 municí-
pios, sendo Viçosa um deles.

Segundo a empresa, esse tipo 
de transporte de minério é ambien-
talmente menos impactante, pois 
com este transporte, o tráfego de ca-
minhões pesados não é necessário, 
o que ajudaria a manter a qualidade 

do ar. Por outro lado, a empresa não 
apresentou nenhum estudo confiável 
sobre o impacto que seria causado 
nas nascentes de Viçosa. Ela alegou 
que seriam atingidas 30 nascentes, 
no entanto, uma pesquisa realizada 
pela Associação de Geógrafos Brasi-
leiros - disponibilizada pelos mem-
bros do Levante (uma organização 
de jovens militantes, voltada para a 
luta de massas em busca da transfor-
mação da sociedade) - demonstrou 
que apenas no rio São Bartolomeu 
seriam 36 nascentes atingidas e que, 
ao todo, seriam pelo menos 60 nas-
centes afetadas ao longo do trajeto 
do mineroduto.

Algumas análises também de-
monstram que a construção deste 
empreendimento acarretará em vá-
rios problemas ambientais e sociais 
para a cidade de Viçosa, que já tem 
um abastecimento de água bem fra-
gilizado, tais como a possível falta 
de água em alguns bairros da cidade 
e inclusive na UFV.

O mineroduto passará em cima 
dos mananciais do rio São Barto-
lomeu - o mais estudado até agora 
pelos membros do Levante -, sendo 
a principal fonte de água da cidade, 

ele já se encontra em seu limite.
Além do rio São Bartolomeu, o 

rio Turvo Sujo e o rio Turvo Limpo, 
sendo que este último se encontra na 
divisa de Viçosa com Paula Cândido, 
também serão atingidos pelo projeto 
da Ferrous segundo as pesquisas já 
realizadas pelo Levante.

Como um agravante social, 
a implantação do projeto também 
ocasionará no desalojamento de fa-
mílias, cujas casas estão no caminho 
do mineroduto. É também contro-
versa a negociação da empresa com 
as famílias, para as quais oferece 
uma quantia irrisória pelo terreno; 
além do assédio moral que algumas 
famílias vêm sofrendo pela insistên-
cia da empresa que já chegou a man-
dar duas psicólogas na casa de uma 
moradora para convencê-la a vender 
seu terreno, segundo entrevista feita 
por integrantes do Levante com al-
guns moradores.

A empresa Ferrous já possui 
uma licença prévia para a constru-
ção do mineroduto, mas há muitas 
oposições a este investimento, prin-
cipalmente por parte de moradores 
de Viçosa e região, que questionam 
a relação entre os benefícios e male-
fícios para a população que esse tipo 
de empreendimento proporcionará. 
Neste sentido, existe um movimento 
contra a construção do mineroduto 
chamado “Campanha pelas águas 
de Viçosa e contra o mineroduto da 
Ferrous”, que no dia 26 de maio des-
te ano, fez uma marcha pelas ruas de 
Viçosa. Mais de 100 pessoas com-
pareceram na caminhada contra este 
empreendimento que, pensamos, só 
irá favorecer aos grandes empresá-
rios.

Para ter acesso as pesquisas e 
saber mais informações, entre no 
site: http://www.campanhapelasa-
guas.blogspot.com.br/

Gabriela Ferreira
Paula Viana
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Marcha realizada em maio de 2012 contra a construção do mineroduto
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Juliana Cancio

Estudante de Dança/UFV



Uma família (a)normal como as outras

Já tinha ouvido falar neste fil-
me, que concorreu em diversas cate-
gorias no Oscar 2011, mas ainda não 
o tinha assistido, até que passeando 
pela locadora, me chamou atenção 
o aviso que colocaram na capa do 
DVD: “Contém cenas de homosse-
xualismo”.

Já sabia de antemão que o filme 
tratava do polêmico tema da criação 
de filhos por casais homossexuais, 
mas ao assisti-lo acabei me surpre-
endendo com as nuances do roteiro, 
a profundidade das interpretações, 
assim como com sua atualidade e 
pertinência num mundo ainda, in-
felizmente, preconceituoso e intole-
rante como o nosso.

No filme, os adolescentes Joni 
e Laser são filhos do casal de lésbi-

cas Jules e Nic (interpretadas mag-
nificamente pelas atrizes Julianne 
Moore e Anette Bening). Eles foram 
concebidos, um por cada mãe, por 
meio de inseminação artificial, reali-
zada a partir do sêmen de um mesmo 
doador anônimo. Curiosos, decidem 
procurar pelo pai biológico, que aca-
bam encontrando. Interpretado pelo 
competente Mark Rufallo, Paul vai 
aos poucos se inserindo nesta famí-
lia, desencadeando uma série de al-
terações em sua dinâmica.

O título original do filme é The 
Kids Are All Right (As Crianças Es-
tão Bem), que aponta, na minha vi-
são, para o fato de que, a despeito do 
receio que algumas pessoas e grupos 
apresentam sobre esta configuração 
familiar (“Uma família nada con-
vencional”, diz na capa do DVD), as 
crianças podem sim ficar bem. Serão 
normais? Impossível afirmar, afinal, 

definir o que é uma pessoa normal 
ou uma família normal é sempre algo 
arbitrário. Parodiando Caetano, po-
demos dizer que “de perto, ninguém 
(e nenhuma família) é normal”.

Diferentemente da Bossa Nova, 
a Tropicália foi um movimento cul-
tural que transcendeu as questões 
estéticas ou confinadas ao âmbito da 
canção popular. Os músicos tinham, 
aparentemente, uma predisposição 
de pensar criticamente a arte e a cul-
tura brasileiras e, ao agirem desta 
forma, fizeram da canção popular o 
local por excelência do debate entre 
linguagens musicais, verbais e visu-
ais, como nos deixa claro Santuza 
Cambraia Naves em seu livro Da 
Bossa-Nova à Tropicália. 

Ao contrário das vanguardas 
estéticas, que normalmente postu-
lam a ruptura com a tradição, a Tro-
picália incorporou grande parte do 
repertório popular musical, valori-
zando a tradição e a ideia modernista 

de um Brasil culturalmente rico. Im-
portaram, assim, caracteres culturais 
estrangeiros, sem o medo de desca-
racterizar a pureza cultural nacional.

Estes músicos assumiram ra-
dicalmente o palco, com máscaras 
e coreografias, encarnando em suas 
personas o sincretismo que realiza-
ram entre os gêneros musicais. En-
traram em cena também com a gui-
tarra elétrica, que representava para 
eles, além de um arranjo musical, 
uma atitude. Foram vistos como ex-
cêntricos pelo público. 

O fundamento do projeto esté-
tico tropicalista se dá na intertextua-
lidade levada às últimas consequên-
cias, buscada num repertório que 
não se limita às canções populares. 
Também recorrem alternadamente à 
paródia e ao pastiche, questionando 
os elementos da tradição cultural ou 
lidando carinhosamente com eles.

Contrariando a Bossa Nova, 
que transmite uma contenção, a tro-
picália retomou uma tradição dos 
anos 1950, inclusive renegada pelos 
bossa-novistas, de efeitos grandio-
sos, como arranjos especiais e um 
estilo operístico. A atitude tropica-
lista rompeu com a forma fechada da 
música, podendo utilizar-se das mais 
variadas influências.

O movimento ultrapassou os li-
mites musicais e se inseriu na discus-
são política de sua época, com atitu-
des “engajadas” de Caetano Veloso 
e Gilberto Gil, que transgrediram as 
normas culturais ao se apresentarem 
numa boate da Zona Sul carioca, Su-
cata, juntamente com Os Mutantes. 
Este episódio levou à prisão Caetano 
e Gil, o que fez com que a eferves-
cência tropicalista fosse paralisada, 
com a saída dos dois representantes 
da cena nacional.

  Café com...
Resenhas de livros, filmes, exposições e etc

Felipe Stephan

A Revolução desencadeada na MPB pela Tropicália
Daniela de Avelar
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B.B. King faz show transcendental no RJ

Rio de Janeiro, eram 22 horas 
e 10 minutos quando, por de trás da 
cortina, pôde-se ouvir a marcação 
em quatro tempos das baquetas de 
Jerome “Big Foot” Brailey. Junto 
com ele estavam Charlie Edward 
(guitarra), Reggie Richards (contra-
-baixo), Ernest Vantrease (teclados e 
Hammond B3), James “Boogaloo” 
Bolden (trompete, backing vocal 
e direção musical), Stanley Alber-
nathy (trompete), Melvin Jackson 
(saxofone) e Walter  King (saxofo-
ne). A banda abriu o show com um 
instrumental envolvente, repleto de 
arranjos e solos belíssimos, a música 
nem havia chegado ao fim quando 
Melvin Jackson apresentou: “Ladies 
and gentlemen... Mr. B.B. King!”

Aos 87 anos, Riley Ben King, 
mais conhecido como Blues Boy 
King (B.B. King), adentrou o palco 
do Vivo Rio com um sorriso singelo 
e demonstrando boa saúde. Ovacio-
nado, King chegou caminhando até 
a sua cadeira posicionada no meio 
do palco, Lucille (sua guitarra) já o 

aguardava, descansando majestosa-
mente em seu suporte. Empunhan-
do-a, o mestre do blues deu início 
à canção “Everyday I Have The 
Blues”. No set list vários clássicos 
consagrados  como: “The Thrill Is 
Gone” e “Rock Me Baby”.

O conjunto do show em si foi 
surreal, King foi muito simpático e 
interativo, obviamente não se po-
dia esperar uma performance igual 
àquelas de 30 ou 40 anos atrás, mas 
B.B. não deixou a desejar, executou 
as canções sob o mesmo feeling que 
o consagrou como um dos maiores 
mestres do blues mundial. Eterna-
mente grato e ainda em êxtase, saí 
do Vivo Rio com apenas um pensa-
mento: Todos os fãs do estilo deve-
riam ter tido a oportunidade de ver, 
ouvir, respirar e sentir o som e a his-
tória desse homem – quase lendário! 

Sensacional! Assim foi a apre-
sentação de B.B. King, um emara-
nhado de símbolos, história e música 
que sem sombra de dúvidas, trans-
formou a minha realidade. E não é 
isso que fazem os grandes gênios?

Confira vídeos do show no site: 
www.youtube.com\user\sirhowlett.
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  Café com...

Rafael Borges
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B.B. King, no RJ, em sua turnê mundial de 2012 “The Blues is My Life”

Não deveria me meter a fazer 
alusões bíblicas, mas não posso dei-
xar de dizer que Julio Satyro o fez à 
sua “imagem e semelhança”. Quem 
o conhece sabe muito bem: ele é 
brincalhão quando se deve brincar 
– ou em todos os momentos, ainda 
tenho minhas ressalvas–, é adulto 
quando necessita ser e é poético 
quando almeja encantar. Do mes-
mo modo é sua obra, dividida em 
três momentos – silêncio, grito e 
balbucio – ela nos leva a uma via-
gem fascinante, cheia de contornos 
e minúcias imperceptíveis à pri-
meira leitura.

O livro é para ser saboreado 
em diferentes momentos, de singu-
lares formas, como o autor mesmo 
confessa, “...quando estiver no si-
lêncio, leia em silêncio. Se for pos-
sível, quando estiver no grito, grite. 
No balbucio, balbucie. Ou não. Faça 
o que quiser. O livro é de quem lê 
tanto quanto de quem escreveu...”.

No mais, faço minhas as pa-
lavras da Bella, pois não existe me-
lhor pessoa para descrever tanto o 
livro quanto o autor “...porque ain-
da que o poeta parta de si, aparta-se 
de si, e aí está também a força, ora 
silenciosa, ora gritante, que esses 
balbucios contêm: a possibilidade 
de “impessoalidade” que a arte e a 
vida possuem em essência. Obje-
tivam-se nos textos sentimentos e 
sentidos que saem do poeta, caem 
nos versos, espirram no leitor, e aos 
textos retornam, tornando-os car-
regados de novas linhas e lentes”.

Balbucio,
de Julio Satyro

Repleto de delicadezas, 
o livro nos seduz a cada 

poema

Rachel Dornelas

Músico e estudante de Ciências Sociais/UFV

Estudante de Ciências Sociais/UFV



O ensaio fotográfico desta edição traz fotos de duas impor-
tantes manifestações que mobilizaram a população viçosen-
se em 2012: a greve na UFV e a marcha contra o mineroduto.
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